
جملة توتم بالرؤى  

وتفسريها وفق 

منوج شرعي  

إسالمي  تصدر كل 

شورين عن منتدى  

الصادع لتفسري 

الرؤى

:يف ُزا العذد
  تفسري الشؤٓ علن أم هُْبت؟

 هجلس الشؤٓ ّحكاياث هوتعت لشؤٓ ّتفسريُا
   ها ُْ هعٌٔ السياسة يف املٌام؟

 ملارا قذ يشٓ املسلن كْابيس سغن التضاهَ بأركاس الٌْم؟
 كيف يتن تفسري الشؤٓ بقاعذة التشابَ؟

 ُل يكْى تفسري الشؤٓ بابا يذخل هٌَ الغشب ئىل اإلسالم؟
     ّٓاملفسش الٌصاب يف ّسائل اإلعالم؟العاِلن كيف تويض بني هفسش الشؤ
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كيف يتم تفسير الرؤى بقاعدة

التشاُبه؟

من أجل مساعدتك على ”
تفسير رؤياك، من أجل 

مساعدتك على فهم كيف  
يتم تفسير رؤياك، من 

أجل تبسيط قواعد علم 
تفسير الرؤى كان هذا 

“الباب

=

=
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تعلم تفسري رؤياكتعلم تفسري رؤياك
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تعلم تفسري رؤياكتعلم تفسري رؤياك
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ما هو معنى

السيارة
في المنام؟
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هل تعله أن تفسري 
الرؤى هو موهبة 

فقط، أال ترى الكثري من 
العلناء ومع ذلك ال 
ميكنوه تفسري الرؤى؟

بل تفسري الرؤى عله 
لى قواعد وأصول، وإال 
فكيف ميكن أن منيز بني 
املفسر العامل واجلاهل؟
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من غرائب الرؤى

!الرؤى السيئة قد تدل على معاٍن جيدة أحيانا 
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أنت تسأل  
واملفسر 

جييب



جملس الرؤى
شَخ ًمجاعة من تالمَذي ٍتدارسٌن »

الزؤى ًجيتودًن يف تفسريها، تدًر  

بَنوم حٌارات ًجداالت تأخذهم إىل 

عامل ال حمدًد من العجب العجاب، فَى 

فسبحان اهلل ...العمم ًاحلكمة ًالبسمة

العظَم، ًحَاك العمَم احلكَم جمَسا 

«جممس الزؤى...ًأنَسا بَننا يف
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!إنهم يخدعىنا ويسرقىنا ونحن نبتسم

كيف تميز بين مفسر الرؤى 
العاِلم والمفسر النصاب 

()في وسائل اإلعالم؟ 
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هذذ المجلة ذذ لهذذ للتذذيعلمجمجانذذ لمجلةذذ   ل

.لع ذذألهةةذذلكلمجوللنذذجميلجإلذذلو لم  مي ذذ 

نحظذذيلمخذذمهاملة للذذ للإلذذو لج  ذذيمعل

.مجمة رن 
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 ها ُْ الفشق بني الشؤٓ يف شِش سهضاى ّالشؤٓ يف غريٍ هي الشِْس؟
 ”بني املإيذيي لتفسريُا ّاملعاسضني“ الشؤٓ املٌقْلت
 (الجضء الثاًي)كيف تويض بني هفسش الشؤٓ العالن ّاملفسش الٌصاب يف ّسائل اإلعالم؟
   ها ُْ هعٌٔ الكوبيْتش يف املٌام؟
 كيف يتن تفسري الشؤٓ بقاعذة املعٌٔ الشخصي؟
 ُل يجْص اتخار قشاسث يف الحياة بٌاء علٔ تفسري الشؤٓ؟

(تعاىل)ّغري رلك ئى شاء اهلل ...  

رمضان


